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O milho doce caracteriza-se pela maior concentração de
açúcares e decréscimo do teor de amido. É usado em
escala comercial pelas indústrias como milho enlatado,
podendo também ser consumido como milho verde (cozido na
própria espiga). Visando a criação de uma cultivar de
boa qualidade para consumo "in natura" { foram testadas
200 progênies de meios irmãos do milho Doce Cristal , em
dois experimentos de látice 10XIO, em dois ambientes, em
parcelas de 6m e espaçamento de 1, O X 0,2 m. Na
avaliação dessas progênies estudaram-se correlações
genéticas entre 0:3 car act.e r es ; altura de planta (AP),
altura de espiga (JlE), peso de espiga com palha (PECP) (
peso de espiga sem palha (PESP), rendimento de espiga
(PEND), número de fileiras de grão (NF) e tamanho de
espiga (TAl"I). Estudaram-se também os desdobramentos das
correlações em efeitos diretos e indiretos,
considerando-se RENDcomo variável dependente. O caráter
PESP apresentou alta correlação com REND (0,83) e um
elevado efeitQ direto (1,18), indicando que uma seleção
direta sobre o 'PESP será eficiente para melhorar o REND.
O caráter PECP revelou um efeito direto negativo (-0,50)
sobre o REND, mas a correlação entre esses car ect eres ,
embora negativa, foi inexpressiva (-0,09). A correlação
de TAMcom REND foi desprezivel, bem como seus efeitos
diretos e indiretos, exceto aqueles via PESP (0,64) e
via PECP (-0,44). De maneira semelhante comportaram-se
os caracteres AP, AE e NF. O coeficiente de determinacão
foi de 97%. Pode-se concluir que PESP foi o caráter de
maior importância no REND, tanto direta quanto
indiretamente, através dos caracteres estudados.
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